
  
                                            

   
 

 

Vacature Informatie Adviseur 

referentie 22015 

 

Dit is Viverion 

Viverion is een woningcorporatie met ongeveer 5.500 woningen in de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof 
van Twente. Wij verhuren, ontwikkelen, onderhouden en beheren onroerend goed, zowel woningen als garages, 
commercieel vastgoed en vastgoed met een maatschappelijke functie. We zijn er vooral voor mensen die qua 
inkomen zijn aangewezen op sociale verhuur. Wonen is voor Viverion meer dan woonruimte bieden. We zetten 
ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. Wie we willen zijn, geeft richting aan de 
manier waarop we ons werk doen: gastvrij, samenwerkend en duidelijk naar huurders en netwerkpartners.  
 
De informatie adviseur valt direct onder de manager Porfolio en Bedrijfsvoering, maar heeft als sparringpartner 
ook een brede rol naar het managementteam. Viverion heeft naast de directeur-bestuurder drie managers voor 
de afdelingen Portfolio en Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed. Samen met de bestuurssecretaris vormen zij het 
managementteam. Direct onder de managers zijn in clusters alle medewerkers gepositioneerd.  
 
Meer informatie over Viverion is te vinden op www.viverion.nl.  
 

Dit ga je doen 

Als middelgrote woningcorporatie zijn we groot genoeg voor de leuke projecten. Veel IT-activiteiten zijn 

uitbesteed aan partners. Onze focus ligt in de borging van de samenwerking en de ‘aansturing’ van de 

kerngebruikers. De komende periode staan er diverse optimalisatieprojecten op de agenda. Het verder brengen 

van Tobias365, ons primaire ERP systeem. De overgang naar een regionaal woonruimteverdeelsysteem. Het 

optimaliseren van de kantoorautomatisering. De interne vertaling van de beheer- en ontwikkelorganisatie naar de 

kerngebruikers.   

Als Informatieadviseur ben je verbindende factor tussen vraag en aanbod en zorg je dat ICT en de organisatie bij 

elkaar komen. Het adviesgebied is informatiemanagement;  het geheel van processen, structuren, mensen, 

middelen en procedures. Afstemming tussen vraag en aanbod van informatievoorziening en IT op zowel 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een belangrijke sleutelfunctie op een cruciale plek in de organisatie.  

Je ontwikkelt, borgt en evalueert het beleid ten aanzien van informatievoorziening - processen en - architectuur. 

En aan de hand van adviesgesprekken en rapportages worden je aanbevelingen opgenomen in de 

ontwikkelingsopdrachten ten aanzien van het inrichten van projecten en verbeteren van bedrijfsprocessen. 

Je adviseert over doorontwikkeling en beheer en denkt mee in het opstellen van eisen voor projecten, ontwikkel 

opdrachten en aankoop van ICT-producten. Daarnaast verzorg je de begeleiding van de implementatie en 

eventuele nazorg. 

 

Dit ben jij 

 
We zoeken een bruggenbouwer. Een Adviseur Informatie die alle facetten van het vak beheerst maar ook met 
enthousiasme collega’s kan meehelpen, draagvlak kan creëren en projecten kan sturen. Een brede functie waarbij 
enerzijds kennis en expertise wordt verwacht op het gebied van Informatie & Automatisering en 
Procesmanagement. Je weet waarover je het hebt. En daarmee ben je een klankbord en sparringpartner voor 
directie, management en collega’s van afdelingen. Anderzijds heb je een sleutelpositie in de aansturing van 
externe partijen/leveranciers.  
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Kortom:  
 

➢ Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding informatiemanagement, informatiedienstverlening en – 
management of een andere voor de functie relevante opleiding; 

➢ Je hebt ervaring in vergelijke rollen en/of functies; 
➢ Je hebt kennis van projectmanagement; 
➢ Je hebt een Microsoft certificering.  

 

Verder vinden we het belangrijk dat je 

➢ kunt optreden als coördinator van relevante (interne) projecten; 

➢ van buiten naar binnen kijkt; 

➢ over de juiste advieskwaliteiten bezit; 

➢ overtuigingskracht hebt; 

➢ onverstoorbaar bent;  

➢ bovenal ook een leuke collega bent. 

 

Dit is het aanbod 

Viverion heeft (bijna) 60 betrokken medewerkers. Met als kernwaarden: GASTVRIJ (we bieden naar beste 
kunnen, vanuit ons hart mensen oprechte aandacht, veiligheid en comfort), SAMEN (we werken actief samen 
met huurders, partners in de netwerken, collega corporaties en collega’s) en DUIDELIJK (we overleggen en 
handelen begrijpelijk en eenvoudig zodat we samen weten waar we aan toe zijn).  
 

Viverion biedt een dienstverband van 32-36 uur per week aan binnen een betekenisvolle, dynamische en 
informele organisatie. We bieden een prima salaris, passend in salarisschaal L van de CAO Woondiensten (max. 
6.391,- obv 36-urige werkweek). Viverion is een organisatie waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en 
waar het vooral ook prettig werken is! Hybride werken is bij ons de nieuwe norm.  
 

Ben jij dit?  

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Viverion daarin. Een referentiecheck en 

een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met Patrick 

Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.  

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer, zien wij graag op korte termijn tegemoet, 

maar uiterlijk 26 augustus 2022, via sollicitatie@avw2.nl.  

De planning van de procedure is als volgt: 

• Reactietermijn  : t/m 26 augustus 2022 

• Voorselectiegesprekken AVW2  : week 35/ 36  

• Presentatie shortlist  : week 36 

• 1e Selectieronde  : week 38 

• 2e Selectieronde  : week 39 

• Arbeidsvoorwaardengesprek  : week 39 

• Benoeming   : streefdatum 1 november 2022 
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